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Megyei polgármester-konferencia Nyíracsádon

Hogyan módosítsák 
az önkormányzati törvényt?

Aki polgármester akar lenni, 
az tudhatja majd, hogy mire vál
lalkozik. Legalábbis, ami e tiszt
ség jogi kereteit illeti, hiszen a 
tervek szerint az önkormányzati 
törvény módosítását még a hely- 
hatósági választások megtartása 
előtt végre kellene hajtani. Per
sze az új parlament munkarendje 
még nem dőlt el, egyelőre a koa
lícióra készülő pártok sem szer
ződtek le, azaz nem tudni, mikor 
kerül az országgyűlés elé az em
lített jogszabály. Ugyanakkor ar
ról is megoszlanak a vélemé
nyek, hogy mikor legyenek az 
önkormányzati választások, ám 
abban már konszenzus van, hogy 
— a település méretétől függet
lenül — közvetlen polgármester
választás legyen. Szintén egyet
értenek a törvénymódosítás elő
készítői s az érintettek is abban, 
hogy az alpolgármestereket, köz
vetlen munkatársakról lévén szó, 
a polgármester jelölhesse’ki ma
gának. Minderről nemrég Nyíra
csádon volt szó, ahol az ország
ban elsőként megyei polgármes
ter-konferenciát tartottak, s ahol 
a megye majdnem mindegyik 
polgármestere részt vett. Az el
múlt esztendők tapasztalatait 
összegző tanácskozáson Fürcht 
Pál, a Belügyminisztérium fő
osztályvezető-helyettese ismer
tette az önkormányzati törvény 
módosításának tervezett pontjait.

Mint megtudtuk, a hazai ön- 
kormányzatok évente mintegy 
630 milliárd forintos bevétellel 
gazdálkodnak. E pénzösszeg fel- 
használásának, nevezetesen a

pénzügyi gazdálkodásnak azon
ban nincs hatékony ellenőrzése. 
E feladatra — mondta Fürcht — 
vagy az Állami Számvevőszéket 
kell alkalmassá tenni, vagy egy 
önkormányzati számvevőszéket 
kell létrehozni, hiszen ez a gond 
mindenképpen megoldásra vár. 
Emellett szintén törvényi szabá
lyozást igényel az önkormányza
tok csőd-, illetve felszámolási el
járásának módja, hiszen eféle 
helyzettel is számolni kell. A me
gyei önkormányzatok szerepe, 
valamint hatásköre és kompeten
ciája sok-sok vita témája volt 
már. Ezzel kapcsolatban a BM 
képviselője leszögezte: szó sincs 
arról, hogy a megyei önkormány
zatoknak a törvényelőkészítők 
irányító és újraelosztó szerepet 
szánnának. Ám ha e szervezete
ket valódi önkormányzatoknak 
tekintjük, akkor ezeknek önálló 
anyagi eszközöket kell biztosíta
ni, amelyek felhasználásáról saját 
testületük dönt.

Az önkormányzati törvény 
módosításával kapcsolatban is
mét fellángoltak a négy évvel 
ezelőtti viták. Nevezetesen leg
inkább arról, hogy erős vagy 
gyenge polgármester álljon a te
lepülések élén. Mindkettőre le
het Európában példát találni, 
ám amint arról az előadó beszá
molt, az első ciklus tapasztalatai 
alapján hazánkban elsősorban a 
polgármester, a jegyző és a kép
viselő-testület viszonyának to
vábbfejlesztésére van szükség. 
Arra ugyanis már több példa 
volt, hogy a testület megvonta a

bizalmat a polgármestertől, s 
annak tudta nélkül is ülésezett 
és határozatokat hozott. A mó
dosító javaslat szerint a polgár- 
mester jelenléte a testület hatá
rozatképességének feltétele 
lesz. Abban az esetben viszont, 
ha a képviselők 5 0  százaléka 
nem kíván a polgármesterrel to
vább dolgozni, akkor a tervezet 
szerint név szerinti, minősített 
többségű szavazás eredménye
ként feloszlathatja magát a tes
tület, ami után időközi választás 
kiírása következik. Ugyanakkor 
arról is szó van, hogy ha egy- 
egy határozatot a polgármester 
utólag törvénysértőnek vagy az 
önkormányzat érdekeivel ellen
tétesnek ítél, akkor azt egyszer 
visszavihesse a közgyűlés elé.

A számos ponton módosítás
ra, illetve kiegészítésre szoruló 
jelenlegi törvény helyett az elő
készítő csapat nem szorgalmaz
za új törvény megalkotását. 
Mint kiderült, az önkormányza
tok e joghézagos helyzetben is 
működtek, sőt jól működtek. 
Mindezért pedig azokat a pol
gármestereket illeti elsősorban 
elismerés, akik irányítása alatt a 
képviselő-testületek dolgoztak 
—  hangoztatta Fürcht. Ráadásul 
a települések mostani első em
berei hajdan úgy vállalkoztak 
feladataikra, hogy annak törvé
nyi keretei még hiányoztak. 
Mellesleg, a polgármesterek 
jogállásáról szóló törvény még 
mindig nem készült el.
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